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Introdução 

Uma das formas de melhorar o aprendizado com 

relação aos conhecimentos químicos e científicos é 

a aplicação de oficinas didáticas através de 

experimentos que contextualizem o conteúdo visto 

em sala de aula, possibilitando ao aluno uma melhor 

compreensão do conteúdo. 

Este trabalho incluiu a elaboração, aplicação e 

avaliação de algumas oficinas didáticas abordando o 

conteúdo termoquímica, ambas desenvolvidas com 

alunos do 2° Ano do Ensino Médio no CEEP Régis 

Pacheco de Jequié Bahia, através do projeto PIBID, 

o subprojeto “Ensino de Química e Sociedade” em 

setembro de 2012. As atividades foram 

desenvolvidas em cinco oficinas, onde cada oficina 

abordava algum conceito da termoquímica e o 

relacionava com o cotidiano desses alunos.  

Resultados e Discussão 

As oficinas foram desenvolvidas utilizando 

experimentos com materiais alternativos de forma 

que o conteúdo de termoquímica fosse 

contextualizado através dos temas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Atividades realizadas nas oficinas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi perceptível o quanto as oficinas desenvolvidas 

pelo PIBID foram importantes para a aprendizagem 

do conteúdo termoquímica para os alunos em sala 

de aula. Os relatos a seguir ilustram as diferenças 

entre as respostas dadas pelo aluno A (frequentou) 

e o aluno B (não frequentou) todas as oficinas. 

Questionamento: Existe um erro na frase. „Esse 

casaco de lã é muito quente‟.  Explique. 

Aluno A responde: “Pois não é o casaco que é 

quente, mas sim o seu corpo que transfere calor 

para o casaco. E o casaco tem a função térmica de 

armazenar este calor e de lhe manter aquecido”. 

 

Aluno B responde: “Pois não é o casaco que 

esquenta, ele apenas abafa o calor do nosso corpo”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Oficinas didáticas com a participação dos 
alunos do CEEP Régis Pacheco. 

Conclusões 

A partir da elaboração, aplicação e avaliação das 

oficinas didáticas pode-se concluir que o conteúdo 

termoquímica voltado para o cotidiano dos alunos 

teve um resultado satisfatório e que os mesmos 

conseguiram diferenciar como ocorre a transferência 

de calor e energia de um corpo para outro, quais 

materiais são condutores ou isolantes e como a lei 

de Hess pode ser aplicada a cada reação através da 

variação de entalpia.  
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